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ENTREE VEERWAGENWEG

Het werd tijd voor een nieuw hek. Ko Bos en Ben Hund zijn ermee aan de
slag gegaan.
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COMPOST VEERWAGENWEG

Is er onder de tuinders op de Veerwagenweg belangstelling voor compost?
Bij voldoende belangstelling gaat Ben op zaterdag 6 maart een kuub
compost halen en deze onder de kandidaten verdelen. Samen met de kosten
uiteraard! Men mag naar hem reageren op mailadres b.hund@casema.nl.
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BESTELDE ZADEN

De bestelde zaden zijn binnengekomen en worden de komende dagen netjes
gesorteerd in de winkel. Dat betekent dat u allen vanaf komende zaterdag
uw bestelling kunt afhalen!
Hou rekening met de maatregelen! Hou afstand en let op elkaar.
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EXTRA HANDJES MET DIKKE HANDSCHOENEN

Hierbij een oproepje voor vrijwilligers die ons willen helpen met het
gedeeltelijk weghalen van de afrastering langs de Binnenweg. Dit volgens
afspraak met de gemeente.
Op de plekken waar veel bramen staan, kan het hekwerk weg i.v.m. maaien.
Graag mensen met dikke handschoenen, snoei en nijptang en uiteraard doen
we het coronaproef.
Verzoek om via de mail op tuincomm.vth@gmail.com aan te melden.
Voor koffie en thee wordt gezorgd.

5 ECOTUINTJE
Beste mede moes/volkstuinfans,
Graag stellen wij ons voor. Wij zijn Rick, Sonja, Talitha
en Djamila Ermen van Ecotuintje. Oktober vorig jaar
zijn wij de uitdaging aangegaan om de webshop van
Ecotuintje, vol duurzame, ecologische
moestuinartikelen over te nemen.
Wij zijn op zoek naar een vruchtbare samenwerking,
vandaar dat wij contact opnemen met volkstuinen en
(moes) tuinfans om te kijken of we iets voor elkaar
kunnen betekenen.
Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het organiseren
van een gezamenlijke inkoop met de leden om
transport te beperken met oog op het milieu en
verzendkosten gericht op jullie eigen portemonnee te
besparen.
Bij een gezamenlijke bestelling van de vereniging
kunnen wij een directe korting van 5% aanbieden! Als
er een lid is die dit wil oppakken dan horen wij dat
graag. (info@vthouten.nl)
Volkstuinen met al een bestaande winkel willen wij
zeker niet in het vaarwater zitten. Zie het als een
uitbreiding op het bestaande assortiment. We horen
graag terug of jullie interesse hebben!
(info@ecotuintje.nl).

6 OPROEPJE
Naast mijn eigen moestuin aan de binnenweg heb ik
ook de verantwoordelijkheid voor de moestuin van 2
jaar oud aan de Ridderstede Philadelphia. Het adres is
Draagmuur 83.
Voor het gronddeel zouden we extra handen kunnen
gebruiken! Het zou heel fijn zijn als er een vrijwilliger
een keer per week of per twee weken wil komen
helpen. Dat kan op verschillende manieren, zelfstandig
of als iemand affiniteit heeft met de doelgroep op
woensdag of donderdag!
Nog vragen? Kom gerust,
Marjolein Buurman
marjoleinbuurman@hotmail.com

7 BELANGRIJKE MAILADRESSEN:
• Afmelden/wijzigen tuindienst
tuincomm.vth@gmail.com

•
•
•
•

Vragen aan bestuur info@vthouten.nl
Vragen over tuinverhuur verhuur.vth@gmail.com
Website www.vthouten.nl
En heb je een verzoekje voor de moestuinkoerier?
Mail dat dan, in een NIEUWE mail naar
mtkoerier@gmail.com.

8 KOFFIE EN THEE
Er wordt weer wekelijks koffie en thee gezet aan de
Binnenweg. Iedereen is welkom op zaterdag om 10 uur
om een bakje te komen doen. E.e.a. wel met
inachtneming van de geldende corona maatregelen!
Hierbij mag je officieel maar met 2 personen bij elkaar
zijn buiten. Daarom verruimen we de tijd van 09:45 tot
10:15 uur. Dat was in de praktijk al vaak het geval en
we willen u vragen om dan afstand te houden en
plaats te maken als er meer mensen op de koffie af
komen.
Dat houdt ook in dat er niet veel mensen binnen bij
elkaar kunnen zijn.
Vindt u het ook zo gezellig bij het koffie uurtje? Wilt u
meedraaien in de koffiedienst? Neem dan contact op
met het bestuur of met mij (mtkoerier@gmail.com).

